
 

  

ZMLUVA  O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY 

č.  1/RP/2015 

uzatvorená podľa §  269 Obchodného zákonníka   

 

medzi 

 

1/PRENAJÍMATEĽ: 

Obchodné meno : Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno 

Príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II   

Sídlo : Rázusová 16, 977 01  Brezno  

IČO:  00183067     IČ DPH:  SK2021222984  

Bankové  spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. č. účtu:  2022753002/5600                                      

email: ts@brezno.sk 

tel./fax:  0486112547/0486114652  

 

 

 2/ NÁJOMCA : 

 Obchodné meno :   ART Brezno, s.r.o. 

 Sídlo firmy  :   Štúrova 26, 977 01 Brezno 

 IČO : 45419469   

 DIČ:  2023009670 

          

 

 

1. Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu  na  ul. ČSA ,     

      Brezno na oplotení Mestského futbalového štadióna č.  3 C – veľkosť bilboardu  5,1 m x 2,4 m  . 

 

2.  Doba nájmu 

 

2.1  Zmluva sa uzatvára na dobu  1 mesiaca  od  14.07.2015 do 13.08.2015. 

 

 

3. Cena za reklamu 

 

3.1 Cena je stanovená podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna 40 Eur + DPH    

      mesačne  za 1 ks.  Suma za prenájom reklamnej plochy je 48 EUR s DPH a bude fakturovaná  

      dňom účinnosti zmluvy. 

 

4. Povinnosti  prenajímateľa –správcu 
 

4.1 Zabezpečiť, aby pred reklamným panelom neboli umiestnené žiadne prekážky, ktoré by zakrývali  

      reklamný panel, alebo jeho časť.   

 

5. Povinnosti  nájomcu 

 

5.1 Pripraviť  dodať a inštalovať prenajímateľovi na vlastné náklady reklamný panel s logom a ponukou   

      od objednávateľa. 

 

 

 

tel:2023009670


      

 

  6.  Záverečné ustanovenia 

 

6.1. V  prípadoch  osobitne  neupravených  touto  zmluvou  platia  príslušné ustanovenia Občianskeho     

       zákonníka. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,  

       ktoré budú  platné, ak budú riadne potvrdené podpísané oprávnenými  zástupcami oboch zmluvných   

       strán. 

6.2. Pokiaľ dôjde k závažnému porušeniu tejto zmluvy v ktoromkoľvek z článkov, majú právo obidve     

       zmluvné strany od zmluvy odstúpiť v trojmesačnej výpovednej dobe. 

6.3. Právo na  náhradu škody pri neplnení niektorých ustanovení tejto zmluvy a pri vypovedaní zmluvy   

       nie je dotknuté. 

6.4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zmluvy  v  prípade  zmeny Zákona alebo zmeny  

        Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna. 

6.6.  Predĺženie zmluvy po uplynutí dohodnutej doby nájmu je možné po dohode obidvoch  zmluvných   

        strán. 

6.7.  Zmluvné strany  vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu, že     

        obsah  tejto zmluvy zodpovedá ich slobodnej vôli podpísali. 

6.8.  Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Po jednom výtlačku sú určené pre nájomcu  aj pre     

        prenajímateľa. 

6.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

        nasledujúcom po dni zverejnenia v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka. Táto  zmluva je povinne  

        zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

        v platnom znení. 

 

 

 

V Brezne  dňa  13.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            ...............................                                                      .................................. 

                     Nájomca                                     Prenajímateľ   

               ART Brezno, s.r.o.       Technické služby Brezno 

 

 

 

 

 

 

 


